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VENHA O TEU REINO

“Portanto, vós orareis assim: Pai
nosso, que estás nos céus, santificado
seja o teu nome; venha o teu reino;
faça-se a tua vontade, assim na terra
como no céu;” (Evangelho de Jesus
Cristo, segundo Mateus, cap. 6, versos
9 e 10)
No decurso de seu ministério na
Galileia, o Senhor Jesus Cristo pregou
o Evangelho do Reino e pelo seu
maravilhoso poder curou numerosos
endemoninhados, paralíticos e
lunáticos, libertando-os de seus
tormentos. Por conseguinte, uma
multidão vinda de várias partes
acompanhava de perto os passos do
Senhor. Numa ocasião, tendo ele
subido a um conhecido monte,
proferiu o seu magnífico discurso real,
o qual foi intitulado de “O Sermão do
Monte”.
Um dos formidáveis ensinos do
Senhor naquela ocasião foi “A Oração
Dominical” ou “A Oração do Senhor”.
Os leitores mais atentos dos
Evangelhos reconhecem nesta oração
um modelo para as suas orações
individuais e coletivas e nossos
Símbolos de Fé acrescentam que a
Oração Dominical pode e deve ser
proferida como uma oração pessoal,
mas para isso devemos utilizá-la “com
entendimento, fé, reverência e outras
graças necessárias para o correto
cumprimento do dever da oração”.
(Catecismo Maior de Westminster,
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resposta à pergunta 187)
Comumente a Oração do Senhor é
dividida em três partes: prefácio,
petições e conclusão. Na segunda
petição, “venha o teu reino”, somos
ensinados a desejar e orar para “que o
domínio do mal seja destruído, o
Evangelho seja propagado por todo o
mundo, os judeus chamados, e a
plenitude dos gentios seja
consumada.” (Catecismo Maior de
Westminster, resposta à pergunta
191)
Da Reforma Protestante até os
primórdios do movimento
missionário moderno, os herdeiros da
teologia calvinista confrontaram a
igreja apóstata e o islamismo,
dedicando-se a proclamar o
verdadeiro evangelho do reino nos
limites das terras europeias. Naquele
início da Reforma, vários fatores,
como por exemplo a perseguição das
autoridades católico romanas, não
permitiram que um movimento
missionário em larga escala, de nível
mundial, fosse estabelecido. Não
obstante, de João Calvino aos
puritanos ingleses, havia um
entendimento claro de que o reino de
Cristo deveria ser e seria estabelecido
em todas as nações, e que isso
ocorreria em resposta às orações
fervorosas de sua Igreja.
Nesta perspectiva, os reformados do

século XVII pregaram sobre este
nobre dever e se engajaram em orar
pelas missões mundiais tendo como
livro base as próprias Escrituras
Sagradas, o livro missionário de Deus.
O Rev. Joel Beeke, atual Presidente do
Puritan Reformed Theological
Seminary, assevera que “em alguns
aspectos, o Grande Avivamento e o
movimento missionário atual podem
ser reconhecidos como respostas a
séculos de perseverantes orações”.
Segundo ele, um dos motivos do
profundo compromisso daqueles
irmãos em orar por missões era a
grande vitória de Cristo sobre o
pecado, a morte e o mundo, o que
abrange o reconhecimento de que
“Deus o Pai fez de seu Filho o
mediador do Seu reino e herdeiro de
todas as nações”.
Trilhando o ensino do Senhor Jesus
Cristo na oração dominical, todo
cristão é solenemente convocado a
orar “Venha o teu reino”. Com efeito,
esta petição revela qual deve ser o
desejo ardente do coração de cada
servo de Cristo.
Primeiramente, devemos anelar que o
reino de Cristo seja fortalecido e
consolidado em nossos corações e no
coração de nossos irmãos. Quando
indagado a respeito da natureza do
assunto, o Senhor nos ensina que “não
vem o reino de Deus com visível
aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui!
Ou: Lá está! Porque o reino de Deus
está dentro de vós” (Lucas 17.20-21).
Desta forma, “venha o teu reino” diz

respeito a ansiar e a pedir que “Cristo
reine em nossos corações”, conforme
interpretam nossos Símbolos de Fé.
Em segundo lugar, o coração de cada
cristão deve desejar que Deus
estabeleça o reino de Cristo no coração
de todos aqueles que Ele ainda irá
chamar. Essa verdade está atrelada à
incessante e genuína proclamação do
evangelho entre todos os povos.
Assim, a Igreja precisa se unir em
súplicas, na expectativa gloriosa de
que o reino do Senhor se estenda por
toda a terra conforme as promessas
das Escrituras: “E todos os reis se
prostrem perante ele; todas as nações
o sirvam”. (Salmo 72.11)
Sendo assim, somos ensinados pela
segunda petição que nossas orações e
intercessões são instrumentos
estabelecidos no eterno decreto
divino, para que no decurso do tempo
se confirmem as grandiosas e gloriosas
promessas do Pai a respeito de Cristo,
seu Filho, e do seu povo escolhido.
Que Deus Pai, pela ação poderosa do
seu Espírito, desperte em nós o desejo
ardente de participar do avanço da
verdadeira religião, aquela que faz o
homem reconhecer seus pecados e
suas misérias, intercedendo pela vinda
do Reino, para que os homens se
curvem aos pés do Senhor (Rm 14.11) e
o mistério outrora oculto, Jesus Cristo,
Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores,
seja manifesto aos santos (Cl 1.26).

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
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SAF
(SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
"Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu
nome;” (Mateus 6.9)
Quando estamos no meio de uma multidão e queremos conversar com alguém, nós o
chamamos à parte e conversamos com ele, deixando bem claro, com quem queremos
conversar. Da mesma forma, orar a Deus é conversar com Ele.
Quando Jesus, nos ensinando a orar, diz "Pai nosso que estás no céu", Ele não deixa
dúvidas que devemos orar ao nosso Pai, que está nos céus. E quando Jesus diz
"santificado seja o teu nome", Ele está dizendo para depositarmos a nossa fé somente
nEle, no Deus todo poderoso que fez os céus e a terra. Somente a Ele devemos glorificar
e prestar culto, porque dele “é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém!”
Queridas e amadas irmãs, esta semana, como temos o feriado de Carnaval, não
teremos nossas Reuniões de Oração na terça-feira. No entanto, como nos manda a
Palavra em 1 Ts 5.17, devemos orar sem cessar (1 Ts 5.17), seja no recôndito de nosso
quarto (Mt 6.6-7), seja em família, agradecendo a Deus e intercedendo em favor dos
nossos irmãos que estão doentes, enlutados, desempregados, por nossa pátria, pelo
Acampamento da UMP e por motivos particulares.

Reunião Plenária
Quarta-feira, 09/03 às 14h30 no
Salão João Calvino.
A SAF homenageou nossa irmã Gleiciane, amada esposa do
Reverendo Elcio, com um pequeno mimo, por ocasião do
seu aniversário, em 20 de fevereiro, orando pelas ricas
bênçãos de Deus sobre sua vida bem como de sua família.
Parabéns Gleiciane!

Não perca!
Encontro de Mulheres, dia 19/03
Convidamos todas as mulheres de nossa amada Igreja para o "Encontro com as
mulheres” no dia 19/03, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Salão
João Calvino, das 14 às 18 horas. Com certeza será uma tarde abençoada para todas
nós. Coloque em sua agenda e ore para que Deus nos abençoe neste evento.
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UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS (UPH)
COMPARTILHANDO A VIDA UNS COM OS OUTROS
Alguns dos versículos mais profundos e desafiadores da Bíblia se encontram em 2Co 8.2-5,
onde o apóstolo Paulo elogia os cristãos macedônios, dizendo: “...porque no meio de muita
prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles
superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na
medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostram voluntários, pedindo-nos, com
muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram
como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos ao Senhor, depois a nós, pela
vontade de Deus;”
Esta notável passagem nos dá pistas muito claras, mediante as quais podemos definir a
generosidade nos relacionamentos. Observe que a generosidade dos macedônios:
1) teve um custo pessoal; 2) estava arraigada na alegria; 3) surgiu sem coerção exterior;
4) foi além das expectativas normais; 5) fundamentava-se na devoção ao Senhor.
Nessa passagem podemos observar que a generosidade nos relacionamentos é uma
expressão de amor com grande poder e seu elevado potencial repousa na capacidade de
transformar a vida de outra pessoa de maneira profunda. Paulo nos fornece uma pista
quanto à fonte dessa atitude extraordinária quando diz que “também, irmãos, vos fazemos
conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia” (2Co 8.1) pois a forma mais
pura de generosidade está fundamentada na manifestação da graça do Senhor na vida de
alguém. Sua graça nos liberta para investir na vida de outros e na Sua obra.
Sejamos generosos com nossos irmãos e com as obras que Deus tem colocado ao nosso
alcance para contribuir, honrando o exercício da Mordomia Cristã como consequência do
fato que Deus tem nos abençoado sobremaneira. Assim, devemos investir nos trabalhos
que honram Seu nome e divulgam o Evangelho para todos os povos, raças e nações.
Confiança em Jesus, Entusiasmo na Ação e União Fraternal. Homens Presbiterianos,
sejamos firmes, inabaláveis e generosos.
CONVITES
1. Convidamos os homens da PIPBH a fazerem parte de nossa UPH. Por favor informem os
números de seus telefones a algum membro da Diretoria para que possamos incluí-lo no
nosso grupo de WhatsApp e atualizá-lo dos motivos de oração e programações;
2.Participe de nossas Reuniões de Oração aos domingos, das 17h às 17h30, na Igreja;
3. No dia 12/03 (sábado), no Templo, às 18h, teremos a Palestra “Saúde do homem” com o
Pb. Glauberson. Agende e não perca;
4. Convidamos os amados irmãos para intercedermos ao longo desta semana por nossos
pastores (Rev. Edson, Rev. Eduardo, Rev. Élcio, Rev. Marco Antônio, Rev. Raimundo e
Rev. Rogério), tão importantes em nossa vida;
5.Convidamos também para o Culto na Congregação Nova Suíça, Domingo 20/03, às
17h30 quando nossa UPH estará conduzindo aquele serviço de adoração.
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ACAMPAMENTO DA UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA (UMP)
Informamos que o Acampamento da UMP será realizado no período de 25/02 a 02/03.
Abordaremos o tema “Vivendo em Comunhão desenvolvendo a missão”, com base na
Carta de Paulo aos Efésios. Teremos as participações dos Reverendos Marco Antônio e
Roberto Gomes (Presbitério Sudoeste Belo Horizonte) e do irmão Simonton.
Contamos com as orações da Igreja para que este tempo seja de grande bênção e
fortalecimento da nossa mocidade e uma oportunidade de evangelização e
despertamento missionário.

NOTA DE GRATIDÃO
Nosso irmão Wylson Borja agradece carinhosamente aos Pastores, irmãos e irmãs da
nossa querida Igreja pelas orações em favor da saúde do seu filho Eduardo, respondidas
plenamente pelo nosso Altíssimo Deus e Pai. Que o SENHOR abençoe a todos.

FILHOS DO PACTO, UM PRIVILÉGIO DA FAMÍLIA DA ALIANÇA
Os pais têm o grande privilégio de receber do SENHOR uma preciosa herança, que são
os filhos. Porém, esse privilégio é revestido de alta responsabilidade para com a
educação religiosa deles (Dt 6.6-7).
Na Bíblia temos o princípio didático, que cremos ser revestido de promessa, de que os
filhos bem educados nos caminhos do Senhor não irão se desviar dele (Pv 22.6). Sendo
assim, os pais devem guiar seus filhos através da instrução e do exemplo, no caminho da
vida eterna, pois a promessa da salvação não se restringe aos adultos, mas se estende
aos filhos (At 2.39). Paulo diz a um pai que seu ato de fé em Deus abriria a porta da
salvação a toda a sua casa (At 16.31) e em 1 Co 7.14 o mesmo Apóstolo diz que uma
mulher crente santifica sua família a ponto dos seus filhos serem contados entre os
santos. Zaqueu, ao ser alcançado pela Graça, ouviu de Jesus: “hoje veio salvação para
esta casa” (Lc 19.9).
Portanto, é nossa responsabilidade como pais apresentar nossos filhos ao batismo. É
inadmissível estarmos no Pacto e nossos filhos não, pois eles são herança do SENHOR
(Sl 127.3). Eles pertencem ao Senhor assim como nós, são filhos do Pacto.
Os filhos dos crentes, que eram participantes do Pacto durante a Antiga Aliança, são
participantes da mesma forma na Nova Aliança, pois assim Deus determinou e Ele não
alterou seu Pacto (ver Gn 17.10 e Sl 89.34). Há um paralelo claro entre batismo e
circuncisão (Cl 2.11-12) e aqueles que eram circuncidados são agora batizados e
admitidos no meio do povo de Deus, o povo da Aliança, que é eterna.
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PONTUALIDADE TAMBÉM É SERVIÇO A DEUS
Deus se agrada de nossa pontualidade, afinal a pontualidade também é uma forma de servir
ao Senhor, principalmente nas coisas concernentes à adoração pública. Procure chegar
antes dos horários dos Cultos, utilizando os minutos que os antecedem para se preparar em
oração para este serviço santo e então dedicar-se a Deus de maneira conveniente.
SEGUNDA-FEIRA, DIA DE ORAÇÃO
Às segundas-feiras separamos momentos especiais de oração em nossa Igreja.
Veja a seguir os horários das Reuniões de Oração.
Das 19h30 às 20h30, no Salão João Calvino, com entrada pela rua Ceará.
Das 19h30 às 20h30, pela plataforma virtual Zoom. O link é encaminhado aos Grupos de
WhatsApp da Igreja momentos antes da reunião, por volta das 19h. Participe conosco deste
momento de enlevo espiritual.
Nesta segunda, 28/02, teremos a reunião de oração presencial normalmente.
QUINTA-FEIRA, DIA DE ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO PRESENCIAL
Às quintas-feiras temos nossos Estudos Bíblicos Doutrinários, de forma presencial, no
horário das 19h30 às 20h30. Os irmãos que não puderem vir ao Templo poderão
acompanhar os Estudos pelo canal da Igreja no Youtube.
Participe conosco e cresça em graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo.
CUIDADOS SANITÁRIOS
Devemos redobrar os cuidados sanitários. Por isso, sentindo algum sintoma, recolha-se e
aguarde o momento certo para retornar às atividades presenciais da Igreja. Reiteramos
nossa gratidão a Deus pela forma gentil e compreensiva com que os irmãos têm se portado
nestes momentos difíceis que vivemos. Conclamamos a todos a mantermos a perseverança
na oração e os nossos olhos fixados em DEUS nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem
presente nas tribulações (Sl 46).
CULTO INFANTIL
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade”.
(3 Jo 1.4)
A Equipe do Culto Infantil informa aos queridos pais que as atividades foram retomadas no
Culto das 11h, da seguinte forma:
• Crianças de 1 a 3 anos: Sala 405 (Sala da UPA)
• Crianças de 4 a 7 anos: Sala 406 (Sala da UMP)
Obs.: As Salas ficam no 4º andar.
Aguardamos os pequeninos para juntos adorarmos ao Senhor, nosso Deus, e aprender da
sua Santa Palavra.
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SEXTA JOVEM
Convidamos nossos adolescentes e jovens para a nossa “Sexta Jovem”, todas as sextasfeiras às 20h. Deus nos reserva momentos abençoados de edificação na Palavra,
comunhão e enlevo espiritual. Por isso, não fique de fora, convide um amigo ou amiga e
junte-se a nós!
RETA FINAL DA CAMPANHA PARA OS “PESCADORES DE VIDA”
Estamos na reta final da Campanha para compra do veículo para os Missionários do
Projeto “Pescadores de Vidas”, que trabalham junto aos ribeirinhos e indígenas do
Amazonas e são apoiados pela nossa Igreja. Você pode participar depositando sua
oferta nos Cultos regulares, indicando “Oferta para Pescadores de Vidas” no envelope,
ou então por meio de transferência eletrônica para uma das contas da Igreja, quando
deve adicionar R$0,99 (noventa e nove centavos) ao valor doado, para identificar sua
oferta.
Conheça mais dos “Pescadores de Vidas” nas redes sociais e seja parte desse ministério
abençoado que está alcançando e resgatando centenas de vidas na região amazônica:
Instagram:
https://instagram.com/pescadoresdevidas_manaus?utm_medium=copy_link
Facebook:
https://www.facebook.com/missaopescadoresdevidas/

CONVITE DOS CORAIS
Os Corais gozaram férias no mês de janeiro e retomaram as atividades. Você que
aprecia o canto coral e deseja louvar o Senhor com este dom tão precioso, ingresse em
um dos cinco Corais de nossa Igreja, juntando-se a este precioso Ministério, que
envolve mais de cem Coristas, para honra e glória de Deus.
Conheça a composição dos nossos Cinco Corais:
Coral Infanto juvenil: Reúne crianças e juvenis de 7 a 12 anos, com ensaios aos
domingos, 17h20;
Coral Jovem: Reúne adolescentes e jovens, com ensaios às segundas-feiras, 20h40;
Coral Feminino: Ensaios às quartas-feiras, 19h;
Coral Masculino: Ensaios às quartas-feiras, 20h30;
Coral Misto: Ensaios às terças-feiras, 20h.
Louvamos a Deus pelos nossos Corais e aguardamos os Coristas com muita alegria e
entusiasmo. Que todos continuem sendo bênçãos na vida de nossa Igreja.
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CHAMADAS À PRESENÇA DO SENHOR
"Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos". (Sl 116.15)
Foi chamada à presença do SENHOR na madrugada da quarta-feira, 23/02, nossa querida
irmã Alba Furtado Ribeiro, aos 89 anos. Irmã preciosa, muito amada por todos nós e que
por sua vez evidenciava muito amor pelos Pastores e pela Igreja e seus Ministérios, em
especial, pelo Departamento Noeme de nossa SAF, onde desempenhou precioso trabalho,
tendo presidido esta importante Sociedade no ano de 1977, sendo agraciada como Sócia
Emérita em 1995. Foi Secretária da Federação Belo Horizonte e foi assídua nas atividades
da SAF até sua saúde ficar debilitada.
D. Alba faleceu em sua residência, no aconchego de sua família. Descansa de suas lutas
terreais no Seio de Abraão, em sua verdadeira e eterna casa, o lar celestial. Os anais de nossa
história registram o recebimento de nossa querida irmã no Rol de Membros nos idos de
1974, portanto, foram 48 anos de membresia, pelo que louvamos a Deus.
O velório, Culto fúnebre (conduzido pelo Rev. Edson) e sepultamento foram restritos, no
Cemitério Parque da Colina. Às filhas, Joyce, Janete e Jéssica, bem como aos demais
queridos familiares, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, rogando ao Senhor
doador e mantenedor da vida, que console os amados irmãos com o consolo que vem do
céu. Nosso sentimento é o mesmo de Jó: "O SENHOR deu e o SENHOR tomou, bendito seja
o nome do SENHOR". Jó 1.21. Oremos irmãos em favor da querida família.
Também foi chamada à presença do SENHOR, na madrugada de 21/02, aos 79 anos, Maria
Alves da Fonseca Bastos, membro da Igreja Presbiteriana de Muriaé, irmã da Cici, esposa
do Pb. Rubem. Carinhosamente chamada pela família de “Mariinha”, seu nome estava
sempre presente em nossas orações e agora devemos orar por consolo da querida família
enlutada.
Seu corpo foi sepultado na cidade de Carangola (MG). Oremos em favor de nossa querida
irmã Cici, do Sr. Leônidas, viúvo, dos filhos Nilo e Leandra, do genro Edmilson e demais
familiares.
“Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, desde
agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois
as suas obras os acompanham”. (Ap 14.13)

NOTA DE GRATIDÃO
Amados irmãos e companheiros na tribulação, saudações fraternais!
Recebam nossa gratidão pela solidariedade demonstrada à nossa família e pelas
orações, que certamente nos fortaleceu ao longo do tratamento de nossa querida
Mariinha.
Que o nosso SENHOR JESUS vos abençoe e retribua em bênçãos.
Pb. Rubem, Cici e família
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ANIVERSARIANTES

27/02
Ana Luisa Peixoto Silva
Ana Teresa Silva Furtado
Juliana Picorelle da Cruz
Mateus Randolpho Costa Galvão
28/02
Ana Clara Rodrigues Santos
Diva Romão Costa Medeiros
Ivanete Albuquerque Estrela
Luis Antonio Castro de Souza
Mirtes das Graças Alves Sampaio
Patrícia Torres Gandini Bomfá
Sérgio Correia Brasil
01/03
Graziela Aparecida Silva Soares Carvalho
Marta Lemos Barbosa
02/03
Arthur Traverso Bitencourt
Denise Chaves Werner Lanza Campolina
Sérgio Pinto Júnior
Verônica Ferreira Cury
03/03
Ana Clara Nunes Ribeiro
Richard Wagner Andrich de Freitas Santos
04/03
Priscila Barbosa Gonçalves Moreira
Vinícius de Oliveira Alves
Wesley Meireles da Silveira
05/03
André Zorzin Gomes
Clementina Ilse Jordão
Fátima Jovita Borges de Morais Freitas
Marco Túlio Cerbino Batista Filho
Samuel Rezende
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PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa Silva
Pastor Titular

3) Bom Despacho (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Crysthian Purcino B. Azevedo

Rev. Eduardo Santos
Pastor Auxiliar

4) Cong. Colônia Santa Izabel – Betim
(Parceria IP Petrolândia)
Supervisão: Ministério de Missões

Rev. Élcio Cardoso dos Reis
Pastor Auxiliar

5) Conceição do Mato Dentro (MG)
(Parceria IP Guanhães (MG))
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Glauberson Cardoso Vieira

Rev. Marco Antônio Lopes da Silva
Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
Missionário
Rev. Rogério Bussinger
Pastor Auxiliar
Filipe Silva Ivo
Seminarista
DÍZIMOS E OFERTAS
"Honra ao Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda;
e se encherão fartamente os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares." Pv
3.9-10
CONTAS DA IGREJA
Banco Santander: Ag 4275
Conta Corrente: 13 000405-3
Chave do PIX: 17.514.134.0001-23
Banco Caixa Econômica Federal:
Ag: 2255
Conta Corrente: 500033-2, Op: 003
CNPJ da Igreja: 17.514.134.0001-23
CONGREGAÇÕES
PLANTAÇÃO DE IGREJAS
1) Bandeirinhas, Betim (Parceria IP Luz e
Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
2) Cong. Belém (Parceria IP Itatiaia)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Adriano Klem Fernandes
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6) Curvelo (MG) (Parceria PIP Montes
Claros)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
7) Grupiara (MG) (Parceria IP Monte
Carmelo)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marcos Egg Freire
8) Cong. Nova Suíça:
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Anderson Fleming de Souza
Pb. Helmut Alexander Riegg
Rev. Eduardo Santos
9) Pará de Minas (Parceria JMN)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
10) Cong. 1º de maio (Parceria IP Maanaim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Novos Projetos
11) Cong. Bairro Cabral (Parceria IP
Pampulha)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Marco Antônio Fonseca Paiva
12) Cong. em Juatuba (MG) (Parceria
Presbitério Betim)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Helmut Alexander Riegg
13) Cong. Palavra Viva em Divinópolis
(Parceria IP Luz e Vida)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Valério Márcio do Nascimento Pessôa
14) Projeto Pescadores de Vidas
(Amazonas)
Supervisão: Ministério de Missões
Pb. Flávio Sérgio Gibram Silva
Rev. Marco Antônio Lopes da Silva

